
Acryl displaystatieven in het zakelijke
assortiment

Tegenwoordig houden de winkelcentra en de winkels een verscheidenheid aan
producten om hun consumenten aan te trekken. Van cosmetica tot kleding tot schoenen,
voor ieder van ons is er iets. En niet alleen dit, maar deze winkels verkopen de producten die
ze hebben ook in verschillende maten en in een gevarieerd assortiment (qua merken), dus ze
hebben alles wat een klant nodig heeft.

Maar alles hebben is niet voldoende. De meesten van jullie zouden zich afvragen of dit
het niet is, wat moet er dan nog meer worden gedaan. Nou, presentatie natuurlijk!

Je herinnert je dat je als kind examens aan het schrijven was, alleen kennis van het
onderwerp was niet voldoende, maar je was ook nodig om die kennis zodanig te presenteren
dat de examinator begrijpt wat je probeert te zeggen en onder de indruk is door uw
antwoorden. Alleen dan scoorde je goede cijfers. Zo is het ook met uw winkel. Alleen een
winkel hebben en deze vullen met een verscheidenheid aan producten is het niet, maar u
moet ze ook op een manier weergeven zodat ze klanten kunnen verleiden. En hoe doe je dat?
Door gebruik te maken van acryl display stands!

Hoe zit het met deze acryl productstandaards?

Deze acrylstandaards zijn korte rekken of dozen die door veel bedrijven zoals
cosmetica en alcohol worden gebruikt voor het uitstallen van hun artikelen die te koop zijn.
Op deze manier worden uw producten zo weergegeven dat ze er netjes en georganiseerd
uitzien, zodat ze gemakkelijk door de consument kunnen worden opgemerkt.

Deze acryl productstandaards zijn gemaakt om op een tafelblad te staan waar ze
slechts een kleine ruimte innemen. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken en te
onderhouden, waardoor hun vraag nog groter wordt.

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


Hoe gebruik je ze?

● Deze acryl tafelstandaards kunnen door veel bedrijven worden gebruikt, zoals
cosmetica, accessoires, alcohol, kleding, snoepjes, enz. Voor het weergeven van producten.

● De winkels kunnen ze ook gebruiken om nieuwe of afgeprijsde artikelen te
markeren. Uw consumenten zullen dus de producten die te koop zijn gemakkelijker
opmerken.

● U kunt ook contact met ons opnemen om te bestellen custom acryl display stands.
We kunnen ze maken afhankelijk van de geschiktheid van uw product.

● Op deze manier kunt u uw consumenten verschillende producten laten opmerken die
u verkoopt. Als u dat met succes doet, zullen uw klanten vaak meer items kopen dan ze
oorspronkelijk in gedachten hadden.

Wat zijn de voordelen om ze te gebruiken?

De voordelen van het gebruik van de acryl gelaagde standaard zijn:

● Ze zijn geweldig om uw producten aantrekkelijk en opvallend te presenteren.

● De acryl displaystandaards zijn sterk en stevig en hebben een transparantiegraad
van ongeveer 93%.

● Wij kunnen ze vervaardigen in de kleur en stijl van uw voorkeur zodat ze bij uw merk
passen. Op deze manier zullen ze gemakkelijk de aandacht van uw klanten trekken.

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/China-manufacturer-clear-acrylic-tiered-display-stand-for-figurine.html


Daarom is het de moeite waard om een acryl displaystandaard voor uw winkel te
hebben. als u er nu ook een wilt bestellen voor uw winkel, neem dan snel contact met ons
op!

product beschrijving
product type fabriek voor sigarettenvertoning
productnaam 3 lagen acryl sigarettenaanrecht vitrine met vergrendeld
Modelnr. DT-AD2
Grootte 400x300x600mm of aangepast
Hoofd materiaal Acryl
Kleur Wit, zwart, rood, enz.
MOQ 100st
Dikte 2 ~ 5 mm
Proeftijd 7 ~ 12 dagen
Productie tijd 25 ~ 30 dagen
Afgewerkt oppervlak Poedercoaten / schilderen / chroom
Werkwijze cut-bend-shape-polish-schilderij-verpakking
Leveringsvoorwaarden EXW, FOB, CIF

Betaalvoorwaarden T / T: 30% aanbetaling + 70% saldo vóór verzending, PayPal, Western Union
of bespreekbaar

Inpakken
Wikkel door plastic folie voor waterdicht
12 kg 20 mm EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbellaags bruin kartonnen pak voor elke zending







Waarom voor ons kiezen

Met meer dan 17 jaar streven, groeide Detron-display uit tot een ervaren en bekwame
crafter in de POP-industrie die uw oplossing is voor elke aangepaste acryl display leverancier
met een volledige set op maat gemaakte service en logistieke standby.

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


Als u vragen heeft, welkom bij Neem contact met ons op.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

